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Zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 29. března 2022,
část členů byla přítomna prezenčně a část online prostřednictvím videokonference.
Tajné hlasování probíhalo prostřednictvím příslušné aplikace v informačním systému
Masarykovy univerzity, kde měli členové vědecké rady k dispozici také veškeré
související podklady.
1) Kvalifikační řízení
1. Návrh na jmenování doc. Mgr. Norberta Wernera, Ph.D. profesorem
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty
jmenovat doc. Mgr. Norberta Wernera, Ph.D. profesorem v oboru Teoretická fyzika a
astrofyzika.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Rikard
von Unge, Ph.D. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji koncepci
vědecké a pedagogické práce. V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči
položeno několik doplňujících dotazů. Následovala neveřejná část jednání a tajné
hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. Mgr. Norberta Wernera, Ph.D. profesorem
v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
2. Návrh na jmenování doc. MUDr. Jana Krejčího, Ph.D. profesorem
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty jmenovat doc.
MUDr. Jana Krejčího, Ph.D. profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Jindřich Špinar, CSc. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji
koncepci vědecké a pedagogické práce. V průběhu následné veřejné rozpravy bylo
uchazeči položeno několik doplňujících dotazů. Následovala neveřejná část jednání
a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Jana Krejčího, Ph.D. profesorem
v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.

3) Masarykova univerzita a pomoc Ukrajině
Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš představil aktivity Masarykovy univerzity
na pomoc Ukrajině.
O tomto bodu členové vědecké rady nehlasovali, mohli však předkládat své
komentáře a připomínky k návrhu.
4) Návrh na udělení Stříbrné medaile MU vítězům Cen rektora 2022
Prorektor pro personální a akademické záležitosti Jiří Hanuš přestavil návrhy na
udělení Stříbrných medailí MU vítězům Cen rektora 2022. Následovala veřejná
rozprava a hlasování o návrzích.
Návrh na udělení Stříbrné medaile MU vítězi Cen rektora za dlouhodobé vynikající
výsledky ve výzkumu v roce 2022 v oblasti přírodních věd a lékařství prof. RNDr.
Petru Dubovému, CSc; v oblasti společenských a humanitních věd prof. JUDr. Jiřímu
Malenovskému, CSc. a v oblasti ekonomie a informatiky prof. RNDr. Michalovi
Kozubkovi, Ph.D.
Závěr
Vědecká rada MU schvaluje návrhy na udělení Stříbrných medailí MU vítězům Cen
rektora 2022.
5) Návrh na udělení Zlaté medaile MU
Prorektor pro personální a akademické záležitosti Jiří Hanuš přestavil návrhy na
udělení Zlatých medailí. Následovala veřejná rozprava a hlasování o návrzích.
Návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Miloši Štědroňovi, CSc. a návrh na
udělení Zlaté medaile MU prof. Mgr. Petru Oslzlému.
Závěr
Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. Mgr. Petru
Oslzlému a návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Miloši Štědroňovi, CSc.

6) Různé
Zasedání Vědecké rady MU v jarním semestru 2022 se uskuteční 31. května 2022 a
v podzimním semestru 4. října 2022 a 24. ledna 2022.
Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU

